
آزادي يك نعمت بزرگ الهي است... يك 
امانت الهي اس��ت كه خداوند نصيب ما 
كرد)58/3/11( ]البته[ مسئله اي نيست كه 
تعريف داشته باش��د. مردم عقيده شان 
آزاد است. كس��ي الزامش��ان نمي كند 
كه ش��ما بايد حتماً اين عقيده را داشته 
باشيد. كس��ي الزام به شما نمي كند كه 
حتماً بايد اين راه را برويد. كس��ي الزام 
به ش��ما نمي كند كه بايد اين را انتخاب 
كني. كس��ي الزامتان نمي كند كه در كجا مسكن 
داشته باش��ي، يا در آنجا چه شغلي را انتخاب كني 
 آزادي يك چيز واضح��ي اس��ت. )58/7/2( آزادي در 
حدود قانون اس��ت، بنابراين، اي��ن توهم كه خب 
حاال جمهوري اسالمي شده است و حاال هر كسي 
خودش ه��ر كاري مي خواهد بكند، آزادي ش��ده 
اس��ت و آزاد هر كاري بخواهد بكند، اينها نيست. 
آزادي در حدود قانون است، يعني آن مقداري كه 
خداي تبارك و تعالي به ما آزادي داده است در آن 
مقدار آزاد هستيم. آزاد نيس��تيم كه فساد بكنيم، 
آزاد نيس��تيم كه كارهاي خالف عفت بكنيم. هيچ 
انساني آزاد نيس��ت كه كار خالف عفت بكند. هيچ 
انس��اني آزاد نيس��ت كه ايذا كند برادر خودش را. 
آزادي در حدود قانون اس��ت. آن مقداري است كه 
خداي تبارك و تعالي به مردم آزادي داده اس��ت و 
اين مقدار آزادي كه خداي تبارك و تعالي به مردم 
داده است بيش از آن آزادي هايي است كه ديگران 
داده اند. آنه��ا آزادي غيرمنطقي داده ان��د و اينجا 
آزادي منطقي است. آنهايي كه آنها داده اند آزادي 
نيست؛ آزادي بايد منطقي باشد، روي قانون باشد. 
)58/4/4( پس آزادي- كه گفته مي شود كه مطبوعات 

آزادند، بيان آزاد اس��ت- معنايش اين نيس��ت كه 
مردم آزادند كه ه��ر كاري مي خواهند بكنند؛ مثاًل 
آزادند دزدي بكنند، آزادند به فحشا بروند، آزادند 
مراكز فحشا درست كنند. اين آزادي آزادي غربي 
اس��ت- البته به اس��تثناي دزدي اش- اين آزادي 
غربي ]است [ كه هر كس هر كاري دلش مي خواهد 

بكند و لو اينكه فحشا باشد، ولو اينكه يك كارهايي 
باشد ناشايسته. )58/3/8( اين آزادي، مملكت را بر باد 
مي دهد. اين آزادي... ديكته شده است براي اينكه 
مملك��ت را ببلعن��د و جوان هاي ما را فاس��د كند، 
آزادي كه راه را براي مس��تكبرين باز كند، آزادي 
كه ملت ما را تا آخر ب��ه بند بكش��د... براي حدود 
آزادي چيزي قائل نيس��تند. بي بندوباري را آزادي 
مي دانند. فساد اخالق را آزادي مي دانند. فحشا را 
آزادي مي دانند... مي خواهند جوانان ما را بي تفاوت 
بار بياورند. )58/6/2( آنها با اسم آزادي كه در مغز اين 
جوان ها مي اندازند مي خواهند شما را تحت حمايت 
خودشان قرار بدهند و آزادي را از شما سلب بكنند. 
)58/10/9( اينط��ور آزادي در ايران نمي تواند باش��د. 

آزادي در حدود قانون بايد باش��د. قوانين اسالم را 
بايد مالحظه كرد؛ در چارچوب قوانين اس��الم، در 
چارچوب قانون اساسي، بيان آزاد و بحث آزاد. اين 
اشتباهي اس��ت كه مي كنند. )58/3/8( در مملكت ما 
آزادي انديشه هست. آزادي قلم هست. آزادي بيان 
هست. )58/7/2( اسالم بيش از هر ديني و بيش از هر 

مسلكي به اقليت هاي مذهبي آزادي داده است. آنان 
نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان كه خداوند براي 
همه انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به 
بهترين وجه از آنان نگهداري مي كنيم. در جمهوري 
اسالمي كمونيست ها نيز در بيان عقايد خود آزادند. 
)57/8/16( ولي آزادي توطئه و آزادي فسادكاري نيست. 

اگر توقع داريد كه ما بگذاريم ]عليه [ ما توطئه كنند 
و مملكت ما را به هرج و مرج بكشند، به فساد بكشند 
و مقصودشان از آزادي اين است، در هيچ جاي دنيا 
همچو آزادي نيس��ت... اگ��ر آزادي، آزادي بيان و 
عقيده و انديشه اس��ت، آزادي هست و بوده است. 
]قضيه[ اين چيزي كه جلويش گرفته شده است... 
قضيه آزادي بيان نيست. قضيه، قضيه آزادي توطئه 
است. اين آزادي توطئه را هيچ كس، هيچ جا به هيچ 
كس نمي تواند بدهد... ]لذا[ احزاب آزاد هستند. ما 
جلوي آزادي را هيچ وقت نمي گيريم. اس��الم هم 
جلوي آزادي را هي��چ وقت نگرفته اس��ت بيش از 
اينكه جلو توطئه را كه همه عالم همين طورند. ما 

هم همين طور هستيم. )58/7/2(

آزادي كلي به اين معني صحيح است كه 
نبايد مانع بروز اس��تعدادهاي بش��ر شد؛ 
ديگر به اين معني صحيح است كه بسياري 
چيزهاس��ت كه با جبر نمي توان به بش��ر 
تحميل ك��رد و ديگر به اين جهت اس��ت 
كه بشر موجودي است كه بايد باالختيار 
و در صحن��ه  تنازع و كش��مكش به كمال 
خود برسد اما آزادي به معني اينكه نبايد 
مزاحم خواب بشر شد، غلط است. فرويد 
به عنوان افتخار بزرگي براي خ��ود مي گويد: »بعد از 
مدت ها فهميدم از كساني هس��تم كه مزاحم خواب 
بشر ش��ده ام.« با اينكه در اين جهت هم اشتباه كرده 
اس��ت اما اين تهمت را به خود زده است... ايجاد مانع 
براي رشد طبيعي يك گياه مثل اينكه گلي را در سايه 
يا در محيط تنگ و كوچك از لحاظ فضا قرار دهيم كار 
ناپسند و تجاوز به حق است اما چون مقرون به شعور از 
طرف گل نيست، ظلم نيست و در حيوان اگر مستلزم 
ايذا باشد ظلم است واال نه. اما به مصرف انسان رساندن 
گياه يا حيوان به هيچ نحو ظلم نيست. پس اين بحث 
كه ]قباًل[ طرح شد ]كه[ آيا آزادي از مختصات انسان 
است يا نه، به اين صورت بايد حل شود كه معني آزادي 
لزوم عدم ايجاد مانع است؛ اين لزوم فقط درباره  انسان 
صادق اس��ت و درباره  گياه به هيچ نحو صادق نيست 
هرچند گياه هم داراي حقوقي است و درباره  حيوان 
فقط آنجا كه موجب اذيت در كار باش��د نبايد ايجاد 
اذيت و آزار كرد ولي اين معني غير از آزادي مصطلح 

است، پس آزادي از مختصات انسان است.
 آزادي را عالوه بر آزادي ديگ��ران، مصالح خود فرد و 
همچنين مصالح اجتم��اع مي تواند محدود كند، زيرا 
الزمه  حق طبيعي و حيثيت ذاتي انسان لزوم احترام 
اس��ت، اما الزمه  لزوم احترام كاري به كار او نداشتن 
نيس��ت، بلكه الزمه  آن اين اس��ت كه ه��ر عملي كه 
استعدادهاي طبيعي را رشد بدهد جايز بشماريم. در 

فلسفه  اروپايي الزمه  احترام به حيثيت ذاتي انسان اين 
دانسته شده است كه خواسته ها و تمايالت و پسندها 
و انتخاب هاي هر انس��اني بايد محترم شمرده شود؛ 
چون هر انساني محترم اس��ت پس هر عقيده اي كه 
انتخاب كرد محترم است ولو آن عقيده سخيف ترين و 
موهن ترين و متناقض ترين عقايد با شأن و مقام انسان 
باشد، پس اگر انس��ان ها گاوپرستي )مثل هندوها( يا 
عورت پرس��تي )مثل ژاپني ها( يا هر عقيده  سخيف 
ديگر پيدا كنند به موجب اينكه انس��ان ها اين عقيده 
را انتخاب كرده اند بر همه  انسان هاي ديگر الزم است 
كه به عقيده  آنها احترام بگذارند ام��ا مطابق آنچه ما 
گفتيم انسان از آن نظر محترم است كه به سوي هدف 
تكاملي طبيعي حركت مي كن��د، پس تكامل محترم 
اس��ت، هر عقيده ولو زاييده  انتخاب خود انسان باشد 
كه نيروهاي كمالي او را راك��د ]كند[ و در زنجير قرار 
دهد احترام ندارد. بايد آن زنجير را ولو به زور از دست 
و پاي آن انسان ها باز كرد و هر عقيده اي كه نيروهاي 

او را آزاد مي كند و او را در مسير تكامل رهبري مي كند 
ولو زاييده  انتخاب خود انسان ها نباشد بايد به انسان 
عرضه داش��ت و اگر امكان تحميل دارد بايد تحميل 
كرد. عليهذا كوروش ك��ه مي گويند به بابلي ها آزادي 
داد كه به معابد خود بروند، از لحاظ سياسي اگر عمل 
مهمي كرده است از لحاظ انساني كار ناصوابي انجام 
داده است. كار صواب كار ابراهيم بود كه رفت و بت ها 

را با تبر شكست.
 آزادي كه ب��ه عقيده ما تكليف اس��ت از آن جهت كه 
مكلف خود شخص است درباره خود يا ديگران نسبت 
به او، بر دو قسم است: آزادي معنوي و آزادي اجتماعي. 
آنجا كه انس��ان مكلف اس��ت كه خود را ب��رده و بنده  
خرافات فكري يا هواهاي نفس��اني ق��رار ندهد آزادي 
جنبه  دروني و باطن��ي دارد و آنجا كه ديگران مكلفند 
كه نسبت به او و راه و مسير او قيد و بندي ايجاد نكنند 

آزادي جنبه  خارجي و بيروني دارد.
 )جلد 24 مجموعه آثار تلخيص صفحات 124- 120(

ريش��ه  آزادي در فرهن��گ اس��المي، 
جهان بيني توحيدي اس��ت. اصل توحيد 
با اعماق معاني ظري��ف و دقيقي كه دارد، 
آزاد بودن انسان را تضمين مي كند؛يعني 
هر كسي كه معتقد به وحدانيت خداست 
و توحيد را قبول دارد، بايد انس��ان را آزاد 
بگذارد... ريشه  آزادي در اسالم عبارت است 
از ش��خصيت و ارزش ذاتي انسان كه بنده  
هيچ كس غير خدا نمي شود و در حقيقت 
ريشه  آزادي انس��ان توحيد و معرفت خدا و شناخت 
خداوند است. ريش��ه  آزادي در اس��الم انواع و اقسام 
آزادي هاي تازه اي را براي انسان به بار مي آورد. ديگر 
انسان آزاد در فرهنگ اس��المي نمي تواند و حق ندارد 
از غير خدا اطاعت كند، لذا شما مي بينيد انبيا همه و 
به خصوص اس��الم روي عبوديت انحصاري پروردگار 
تكي��ه كرده اند. قرآن خط��اب به اهل كت��اب - يعني 
يهود و نصاري - اين پيش��نهاد را  زمان پيغمبر مطرح 
مي كند... ]كه[ بياييد بر ي��ك كلمه با هم توافق كنيد 
: غير خدا هيچ كس  و آن اين اس��ت: »أالهّ نعب��د إالهّ اللهّ
ديگر را عبادت نكنيد... « بعد به اين اكتفا نمي كند، با 
جمله  ديگري عبوديت خدا را روشن تر مي كند: »و ال 
نشرك به شيئا: هيچ چيزي را - نه فقط هيچ كسي را - 
شريك خداوند قرار ندهيد« يعني خواست ها، هوي ها، 
هوس ها، خودخواهي ه��ا، خودرأيي ها، اس��تبدادها، 
سنت ها و آداب و عادات غلط جاهلي، هيچ كدام از اينها 
را ما شريك خدا در عبوديت قرار ندهيم. باز مطلب را در 
صحنه  زندگي روشن تر و عيني تر مي كند: »و ال يتهّخذ 
: هيچ كدام از ما آن ديگري  بعضنا بعضا اربابا من دون اللهّ
را پروردگار خودمان و ارباب خودمان و سرور خودمان 
نگيريم، مگر خدا« يعني فقط سرور همه  ما خدا باشد و 
بس... اين آن شعار اسالم است و منشور جهاني اسالم 
اين است. آزادي اي كه ما دعوت مي كنيم بشريت را به 
آن، اين است. اگر امروز هم بش��ر بتواند اين آزادي را 
مورد توجه قرار بدهد و عمل بكند، اگر نظام هاي فاسد 
نتوانند بر دوش بشر س��نگيني بكنند، اگر انسان هاي 
ظالم و خودكامه در سراس��ر عالم نتوانند انس��ان ها را 

اسير و برده  خودشان بكنند، اگر كمپاني هاي اقتصادي 
بزرگ دنيا و ش��ركت هاي چند مليتي و كساني كه به 
خاطر پول و به خاطر سود ميليون ها انسان را در سراسر 
دنيا حيران و سرگردان و زنداني خودشان كردند، اگر 
بشر بتواند سنگيني بار اينها را از دوش خودش بردارد، 
همان آزادي است كه اسالم مي خواهد. آزادي اسالمي 
يعني آزادي از غير خدا و اسالم كه انسان را بنده  خدا 
مي داند، اين رجحان را بر همه  ادي��ان و مكاتب ديگر 
دارد. در بعضي از اديان انس��ان فرزند خداس��ت، اين 
فرزند خدا بودن يك تعارف اس��ت، فرزند خداست و 
اسير هزاران انس��ان ديگر؛ اين چه جور فرزند خدايي 
است؟ اسالم مي گويد انسان بنده  فقط خداست، يعني 
بنده  هيچ كس نباش؛ فرزند هر كي مي خواهي باش، 
از كس ديگري اطاعت نكن. جهاد اسالمي اصاًل براي 
همين است... جهاد براي كشورگشايي... ]و[ به دست 
آوردن غنائم جنگي نيس��ت، جهاد براي اين است كه 
انس��ان ها را از... فرمانبري بندگان و نظام هاي ساخته  
دست بندگان به اطاعت خدا بكشانند... اين آن انسان 
آزاد ايده آل اس��ت كه مي تواند ادعا كند كه من آزادم. 

آن انساني كه ادعا مي كند من آزادم، فقط آزادي اش 
در اين است كه در خيابان مثل حيوانات جلوي چشم 
مردم مي توان��د جفتگيري بكند ي��ا آزادي اش در اين 
اس��ت كه صندوقي را آنجا مي گذارند و تمام امكانات 
فهم و شعور او را در دست مي گيرند و او را ُهل مي دهند 
كه برود توي اين صندوق به نام يك كسي، يك كارتي، 
يك ورقه  رأيي بيندازد، آزادي او فقط همين است، اما 
هزاران اسارت دست و پاي او را بسته، اين آزاد نيست. 
اين انس��ان چطور ادع��ا مي كند من آزادم؟ اس��ارت 
شغل، اسارت نظام هاي فاس��د، اسارت هوي  و هوس، 
اسارت هاي پليسي، اسارت هاي گوناگون ناشي از فشار 
قدرت ها، اسارت اقتصادي به دس��ت تشكيالت هاي 
گوناگون اقتصادي دنيا. اين ملت ها... چطور مي توانند 
ادعا بكنند كه آني كه دارند آزادي است، اين چه آزادي 
است؟ اين همان چيزي اس��ت كه اسالم قبول ندارد. 
آزادي اسالم، ريشه اش آزادي انس��ان از عبوديت هر 
آنچه غير خداست. در حالي كه آزادي غربي ريشه اش... 
تمنيات و تمايالت و خواست هاي پست انساني يا همه 

جور خواست انساني است. )65/10/19(
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رهبر معظم انقالب در بياني�ه گام دوم »آزادي، اخالق، معنويت، عدالت، اس�تقالل، عزت، عقالني�ت و برادري« را 
آرمان هاي انقالب اسالمي مي خوانند كه از فطرت انسان برآمده است و به هيچ نسل و جامعه اي محدود نيست تا در 
دوره اي بدرخشد و در دوره اي ديگر افول كند. اين آرمان ها هر چند به گفته رهبر انقالب محدود به هيچ جامعه اي 
نيستند اما در هر مكتب و باوري تعاريف خاص خود را دارند و راه نيل به آنها نيز به نسبت آن تعريف متفاوت مي شود. 
در اين شماره از صفحه »گام دوم« به بازخوانی آرمان »آزادي« در كالم متفكران و رهبران گفتمان انقالب اسالمي 
پرداخته ايم. آزادي داراي شئون مختلفي اعم از آزادي بيان، آزادي رفتار، آزادي انديشه و آزادي عقيده است و درباره 
هر يك از اين شئون مي توان ساعت ها حرف زد كه در اين صفحه نمي گنجد. در آنچه كه پيش رو داريد تالش شده است 
از هر يك از انديشمندان كالمي متفاوت آورده شود تا ابعاد مس�ئله در تعريف »آزادي« مشخص و مرز آن با آزادي 
غربي روشن گردد. اميد است در شماره هاي آتي به وجوه مختلف اين آرمان بلند اسالمي و انساني بيشتر بپردازيم. 

هر عقيده اي ولو زاييده   انتخاب 
انسان باشد احترام ندارد

 بازخوانی آرمان »آزادي« 
در كالم متفكران و رهبران انقالب اسالمي )1(
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آزادی اين نيست كه هركس هرچه می خواهد بكند

هر عقيده اي احترام ندارد

آزادي اسالمي، آزادي هاي تازه اي به بار مي آورد

بيش از يك قرن اس��ت كه برخي از جوامع كه 
خود را متم��دن ناميده ان��د، آزادي را به طور 
مطلق ترويج نموده اند. جمله اي كه اين آزادي 
را بيان مي كند اين است: »فقط مزاحم حقوق 
ديگران مباش، سپس هر چه مي خواهي بكن.« 
در مقابل اين جمله ضد انساني تجارب دائمي 
اثبات مي كن��د هرگز چنين نبوده اس��ت كه 
تمايالت و خواس��ته هاي انسان، به طور عموم 
موافق عقل باشد. اين همه جرم ها و جنايت ها 
با خواسته ها و تمايالت بش��ري انجام مي  گيرد. پس جمله 
»هر چه مي خواهي بكن« بنيان كن ترين سفارشي است كه 
به بشريت داده شده است و عامالن اين سفارش را مي توان 
چنگيزهاي ارواح آدميان ناميد. ممكن است گفته شود كه 
همه جرم ها و جنايت ها از مزاحمت و تعدي به حقوق ديگران 
ناشي مي شود و در جمله فوق عدم مزاحمت و تعدي به حقوق 
ديگران شرط آزادي مطلق رفتار ذكر شده است. پاسخ اين 
اعتراض روشن است، زيرا وقتي اراده »مي خواهم« يك انسان 
براي هرگونه رفتار آزاد قرار داده شد، معنايش اين است كه 
براي جان و روح آن انسان هيچ اصل و قانوني كه مراعاتش 
براي او واجب باشد وجود ندارد! نتيجه چنين بي پروايي اين 
است كه انس��ان مي تواند تمام جرم ها و جنايت ها را درباره 
جسم و جان و روان خويشتن انجام دهد! اكنون اين سؤال 
مطرح مي شود كه آيا مي توان كس��ي را كه مراعات حق و 
قانوني را درباره خويشتن الزم نمي داند درباره حقوق و قوانين 
ديگران الزام كرد؟! كساني كه مي گويند: »فقط مزاحم حقوق 
ديگران مباش، س��پس هرچه مي خواهي بكن« مانند اين 
است كه به كوه آتشفشان توصيه فرمايند كه تو در درون خود 
سرتاسر مواد گداخته باش، ولي به مزارع و كلبه هاي مردم 
تعدي مفرما! اين اشخاص بايد بدانند شخصي كه از درون 
فاسد مي شود محال است براي انسان هاي ديگر حق حيات 
و حق كرامت و حق آزادي قائل شود. اصاًل چنين شخصي 
حق و حكم و حيات و كرامت و آزادي نمي فهمد، چه رسد 
به اينكه آنها را مراعات كند. بعالوه، مي توان گفت كساني كه 

جمله »هرچه مي خواهي بكن« را توصيه مي كنند، نه تنها 
افرادي را در جامعه مانند كوه آتشفشان مي سازند، بلكه به 
خود آن افراد هم خيانت مي كنند،زيرا آنان با توصيه به آزادي 
مطلق رفتار، عقل و خرد و وجدان و نيروهاي عامل تكامل و 
ترقي انسان را سركوب مي كنند تا بتوانند به راحتي اين قرن 
را قرن ديوانگي بنامند... آزادي رفتار بر دو قسم عمده تقسيم 
مي شود: 1- آزادي رفتار معقول؛ 2- آزادي رفتار نامعقول. 
اگر رفتار مستند به اصل و قانون و اراده برانگيخته از تمايالت 
طبيعي قانوني باشد، آزادي در چنين رفتاري، آزادي معقول 
است و اگر نباشد، آزادي در چنين رفتاري، نامعقول است. 
ممكن است گفته ش��ود: »اين چه تكلفي است كه شما به 
عهده  انسان ها الزام مي كنيد كه بايد رفتار خود را مطابق اصل 
و قانون بسازند؟! وقتي انسان مزاحم ديگري نباشد دليلي 
ندارد كه خود را در تنگناي قانون بفشارد.« پاسخ اين گفتار 
بسيار روشن است، زيرا اوالً مگر خود انسان موجودي قابل 
رشد و كمال نيست؟ ما مي  دانيم و همه مكتب ها و متفكران 
نيز پذيرفته اند كه انس��ان فقط با پيروي از عقل و وجدان و 

رسالت هاي الهي است كه مي تواند از منطقه حيوانات جدا 
شود و باالتر برود و او نمي تواند هم خواهان رشد و كمال باشد 
و هم به هيچ يك از احكام عقال و وجدان و رسالت هاي الهي 
اعتنايي نكند و رفتارهايش برانگيزه هوي و تمايالت بي مهار 
باشد! ثانياً، آيا شما مي توانيد تصور كنيد كه انسان در جامعه 
خطي پوالدين پيرامون خود بكشد كه تأثير و تأثر از او و بر 
جامعه به كلي قطع شود؟! اگر چنين تصوري داشته باشيد 
قطعاً بايد در انسان شناس��ي خودتان به طور جدي تجديد 
نظر كنيد. به نظر مي رس��د اين بيم��اري مهلك »هر چه 
مي خواهي بكن و فقط مزاحم ديگ��ران مباش« از تفكيك 
نابخردانه مذهب، اخالق، حقوق و سياست از يكديگر ناشي 
شده كه مدتي است با بيمار ساختن ارواح مردم جوامع، آنان 
را به تبعيدگاه پوچ گرايي مي راند و تا موقعي كه اين تفكيك 
در ميان جوامع رواج داشته باشد محال است براي مردم از 
حق و عدالت و آزادي معقول و خرد و وجدان و عشق اعالي 

انساني و هدف اعالي زندگي سخني به ميان آورد. 
)كتاب دينداري و آزادي تلخيص صفحات 193- 188(
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»هر چه مي خواهي بكن و فقط مزاحم ديگران مباش« مهلك است


